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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

+ Luận án nỗ lực trình bày một cách hệ thống những vấn đề lý luận của Islamism, đó là việc cố gắng 

làm rõ nội hàm thuật ngữ: Islamism. Từ đó, chỉ ra được những tư tưởng cơ bản của hai khuynh 

hướng cơ bản của Islamism là Islam giáo chính thống và Islam giáo cực đoan; đó là hai khuynh 

hướng gắn liền với bảo thủ và cực đoan trong các vấn đề về chính trị, tôn giáo và mọi mặt của đời 

sống xã hội. 

+ Trên cơ sở hiện thực toàn cầu hóa, luận án đã đặt các phong trào Islamism vào trong sự tương tác 

với các nhân tố cơ bản của toàn cầu hóa như kinh tế, dân chủ, thế tục và hiện đại hóa để làm rõ tính 

bất khả thi trong các chương trình nghị sự chính trị hay tôn giáo mà Islamism nhân danh. 

+ Đặc biệt, về mặt lý luận và thực tiễn, luận án căn cứ trên Kinh điển Qur’an để phân tích, so sánh và 

làm rõ những luận điệu mà Islamism đưa ra, áp đặt lên thế giới Islam giáo không chỉ chệch hướng 

khỏi giáo lý mà còn không tương thích với hiện thực. 

+ Một trong những nỗ lực của luận án là đã cố gắng làm rõ những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự 

xuất hiện của trào lưu Islam giáo chính thống và Islam giáo cực đoan. Ở đó, luận án chỉ ra, sự xuất 

hiện của Islamism là tổ hợp của nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân trong chính nội bộ thế giới Islam 

giáo và nguyên nhân bên ngoài, đến từ phương Tây và Mỹ.  
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+ Trên cơ sở của những phân tích này, luận án đã đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu những bất 

ổn, xung đột trong thế giới Islam và trên thế giới. Đó là việc cần thiết phải thay đổi từ cả hai phía, phía 

những người Islam và phía những người ngoại đạo.  

- Kết quả mới của luận án là: 

Thứ nhất, luận án góp phần làm rõ nội hàm khái niệm Islamism, chỉ ra ngoại diên của thuật ngữ này 

gồm nhiều học thuyết, phong trào và các trào lưu hiện thực. Trong đó, luận án chỉ chọn ra hai đối 

tượng được xem là tiêu biểu và điển hình nhất để phân tích Islamism trong hiện thực toàn cầu hóa, đó 

là trào lưu Islam chính thống và trào lưu Islam cực đoan. 

Thứ hai, luận án góp phần làm rõ nguyên nhân của những vấn đề nổi lên hiện nay của Islamism trên 

cơ sở so sánh với Kinh Qur’an và giới luật Islam. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

Việc chỉ ra nội hàm của thuật ngữ Islamism và những phân tích về nguyên nhân xuất hiện cũng như 

xu hướng vận động của Islamism có giá trị tham khảo đối với hoạt động hoạch định chính sách quan 

phương của Việt Nam với các quốc gia Islam giáo trong xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa đương 

đại. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Hiện nay, những vấn đề xung đột sắc tộc, khủng bố, đảo chính mang tên Chủ nghĩa Islam khủng bố… 

ngày càng gia tăng. “Thế giới Islam” đang hồi sinh, trỗi dậy và trở thành điểm nóng trong đời sống 

quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc xác định nội hàm của khái niệm Islamism; phân biệt nó với Islam, 

phân tích và lý giải những biểu hiện phức tạp của Islammism để từ đó chỉ ra Islamism không thể đại 

diện cho nền văn minh Islam - là một việc làm cần thiết cả trên phương diện nhận thức lẫn trong hoạt 

động thực tiễn. 

Đặc biệt là ở Việt Nam, những nghiên cứu về Islamism còn rất mới mẻ, chưa có tính hệ thống, chưa 

đi vào những vấn đề căn cốt nhất của trào lưu tôn giáo này trên phương diện thần học và bản thể luận 

để nhận thức và ứng xử với nó. Với những nghiên cứu chuyên sâu như vậy về Islamism sẽ góp phần 

vào công việc quản lý, định hướng ứng xử với tôn giáo này, đồng thời lường tính các khả năng có thể 

xảy ra liên quan đến Islam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước. 

Đó chính là những hướng nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện để mở rộng ý nghĩa thực tiễn của 

luận án này. 
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